INFORMERAR Nr 6/2011 MALMÖ 2011-05-17
NY- ELLER AVANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIER
Ovanstående gäller distriktets junior- och ungdomsserier som spelas som halvårsserier och följaktligen ska
lottas om i sommaruppehållet. Enligt tidigare utsänd information för säsongen ska ny- eller avanmälan vara
Skånes FF tillhanda senast vecka 25. Blanketter för ovanstående ärende finns att hämta på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/.
Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-manna-lag för att sedan nyanmäla
11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingssäsongen 2011.
Nedanstående tidplan gäller för höstens lottning av junior- och ungdomsserier:
vecka 25 – nyanmälan eller avanmälan av lag (via blankett till Skånes FF)
vecka 28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
vecka 30 – bokning av föreningens hemmamatcher (senast den 25/7 via föreningens inloggning i Fogis)
vecka 30 – definitiv spelordning (spelschema får skivas ut från Fogis fr.o.m. den 31/7)
EJ SPELADE MATCHER
Matcher som av någon anledning inte blivit spelade ska utan dröjsmål bokas om med nytt speldatum.
För matcher som inte domartillsätts av Skånes FF kan föreningen själv administrera denna bokning via sin
föreningsinloggning i Fogis. För övriga serier som domartillsätts av Skånes FF ska ny spelordning till
ospelade matcher meddelas per matchändringsblankett som finns att hämta på www.skaneboll.se
Observera att domarrapporten till matcher som inte är spelade eller ombokade kommer att restlistas och
eftersökas efter fem (5) dagar från ordinarie speldatum.
RAPPORTERING AV RESULTAT
Som tidigare meddelats bl.a. i samband med representanskaps- och spelordningsmöte, är det enligt
2 kap. 36 § SvFF:s tävlingsbestämmelser hemmalagets uppgift att inrapportera resultat och annan
information till Svenska FF respektive Skånes FF. Hemmalaget ska senast 60 minuter efter spelad match
registrera slutresultatet via SMS eller Fogis och därefter också ansvara för att domarrapportens vita
originalblankett (gäller ej serier med elektronisk domarrapport) är Skånes FF tillhanda inom tre (3) dagar.
För att rapportera ett reslutat via SMS skriver man in:
matchnummer (mellanslag) hemmamål (mellanslag) bortamål
Ex. 130101001 4 2
SKÅNES FF ARRANGERAR FOTBOLLSYMPOSIUM
Skånes FF kommer den 25-26 november 2011 att arrangera ett Fotbollssymposium på Örenäs Slott.
Fotbollssymposiet vänder sig till alla som är engagerade inom fotbollsfamiljen och vi kommer att ha ett brett
spektra av föreläsare. Mer information kommer att skickas ut inom kort till alla föreningar.

INFORMERAR Nr 6/2011 MALMÖ 2011-05-17
IDROTTSLYFTET ÅR 5
Från och med den 23 maj 2011 kan ni börja söka för Idrottslyftet år 5. Nytt för Idrottslyftet är att
ansökningarna ska ske via Idrotten Online. Information kommer ni att finna under Idrottslyftssymbolen
på vår hemsida från måndagen den 23 maj.
För frågor kontakta Allan Lundbladh 040-590214 eller allan.lundbladh@skaneboll.se
Glöm inte redovisningen för Idrottslyftet år 4. Detta är en förutsättning för att kunna få medel för år 5.

